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Menovanie zodpovednej osoby (DPO)
Najčastejšie otázky a odpovede



Základné pojmy

Odvolávať sa budeme na:  

✤ GDPR: nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov 

✤ Recitál: prvá časť GDPR, rámec ku nariadeniam 

✤ Nariadenie: jednotlivé odseky a paragrafy GDPR 

✤ WP 29, t.j. je pracovnú skupinu, ktorá vypracúva odporúčania ku praktickým implementačným krokom GDPR, a ktorej usmernenia sú smerodajné 

✤ 18/2018 Z.z., t.j. Zákon o ochrane osobných údajov SR, platný od 18.5.2018 

Použijeme možno tieto skratky: 

✤ DO: dotknutá osoba 

✤ PO: právnická osoba 

✤ FO: fyzická osoba 

✤ OÚ: osobný údaj 

✤ ÚOOÚ: Úrad pre ochranu osobných údajov 

A ešte spomenieme: 

✤ Prevádzkovateľov: PO, ktoré spracúvajú OÚ svojich DO 

✤ Sprostredkovateľov: PO, ktoré spracúvajú OÚ DO prevádzkovateľov



Kedy vzniká povinnosť menovať 
zodpovednú osobu?

✤Spracúvate osobné údaje ako orgán verejnej moci = celoštátne, regionálne a miestne orgány a iné subjekty podľa 
príslušného verejného práva

✤Ste vernoprávny subjekt

✤Ak sú vašimi hlavnými činnosťami také spracúvateľské operácie, ktoré vyžadujú pravidlené a systematcké 
monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu

✤Ak sú hlavnými činnosťami spracúvanie osobitných kategórii osobných údajov vo veľkom rozsahu 

✤Ak ide o spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy alebo priestupky



A čo ak situácia nie je jednoznačná?

Vykonajte a zaznamenajte internú analýzu, na základe ktorej ste 
určili, či zodpovedná osoba má alebo nemá byť menovaná. Neskôr, v 
prípade potreby budete vedieť dôveryhodne preukázať, že ste vzali 

do úvahy všetky relevantné faktory.



Hlavné činnosti prevádzkovateľa

✤ hlavné operácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ dosiahol svoj cieľ, a to vrátane činnosti, pri ktorých 
spracúvanie osobných údajov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto činnosti prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa 

Príklad:  

✤ Nemocnica nemôže poskytovať zdravotnú starostlivosť bezpečne a účinne bez toho, aby spracúvala údaje týkajúce sa zdravia ako napr. zdravotnú 
dokumentáciu pacienta. pracúvanie týchto údajov by sa teda malo považovať za hlavnú činnosť nemocnice, a preto si nemocnice musia určiť 
zodpovedné osoby. 

✤ Bezpečnostná služba, ktorej hlavnou činnosťou je monitorovanie = činnosť je neoddeliteľne spojená so spracúvaním osobných údajov. Preto musí 
mať aj táto spoločnosť určenú zodpovednú osobu. 

✤ Výrobná spoločnosť, obchodná spoločnosť (zamestnávateľ) = uhrádzanie odmien zamestnancom je podporná aktivita vo vzťahu k hlavnej činnosti 
spoločnosti alebo jej podnikateľskej činnosti. Nemusí mať zodpovednú osobu, ak nemá viac ako 250 zamestnancov alebo nedochádza ku 
spracúvaniu osobitných kategórií osobných údajov alebo spracúvaniu osobných údajov vo veľkom rozsahu alebo nedochádza ku 
systematickému a pravidelnému monitorovaniu doktnutých osôb

Chcete vedieť viac? Článok 39 ods. 1 písm. b) a písm. c) a Recitál 99



Čo je to veľký rozsah?

Recitál 91: 

• “Spracovateľské operácie veľkého rozsahu, ktorých cieľom je spracúvať značný objem osobných údajov na regionálnej, vnútroštátnej alebo 
nadnárodnej úrovni, ktoré by mohli ovplyvniť veľký počet dotknutých osôb a ktoré pravdepodobne povedú k vysokému riziku“, budú spadať 
do tejto kategórie.” 

• “Spracúvanie osobných údajov by sa nemalo považovať za spracúvanie veľkého rozsahu, ak sa týka osobných údajov pacientov alebo 
klientov jednotlivým lekárom, iným zdravotníckym pracovníkom alebo právnikom.“  

• Recitál sa týka v prvom rade posudzovania vplyvu, čo znamená, že niektoré elementy môžu byť špecifické pre tento kontext a nie 
nevyhnutne aplikovateľné na určenie zodpovednej osoby v rovnakom rozsahu.  

WP 29 odporúča pri určovaní, či ide alebo nejde o spracúvanie vo veľkom rozsahu, osobitne zohľadniť:

✤ počet dotknutých osôb – či už vymedzený ako konkrétne číslo alebo pomerom k príslušnému obyvateľstvu 

✤ objem údajov/ alebo rozsah rôznych položiek údajov, ktoré sa spracúvajú 

✤ trvanie, alebo stálosť (trvácnosť) spracovateľskej činnosti 

✤ geografický rozsah  



Príklady spracúvania vo veľkom 
rozsahu

Spracúvaním vo veľkom rozsahu je:
• spracúvanie osobných údajov pacientov v rámci bežnej činnosti nemocnice 

• spracúvanie cestovných údajov jednotlivcov využívajúcich mestskú hromadnú (napr. sledovanie cez karty na využívanie hromadnej dopravy) 

• spracúvanie geolokalizačných údajov zákazníkov medzinárodných sietí rýchleho občerstvenia v reálnom čase na štatistické účely 
sprostredkovateľom špecializujúcim sa na poskytovanie takýchto služieb 

• spracúvanie osobných údajov zákazníkov v rámci bežnej činnosti poisťovacej spoločnosti alebo banky 

• spracovanie osobných údajov internetovým vyhľadávačom na účely cielenej (behaviorálnej) reklamy 

• spracovanie údajov (obsahu, prevádzkových a lokalizačných údajov) poskytovateľmi  telefónnych a internetových služieb  

Spracúvaním vo veľkom rozsahu nie je:

• spracúvanie osobných údajov o pacientoch jednotlivým lekárom 

• spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky jednotlivým právnikom 



Čo je to systematické a pravidelné 
monitorovanie?
✤ všetky formy sledovania (tracking) a profilovania na internete, vrátane toho, keď sa vykonáva na účely cielenej (behaviorálnej) reklamy 

✤ Pravidlené = priebežne alebo v konkrétnych intervaloch v konkrétnej dobe sa vyskytujúce, opakujúce sa alebo opakované v stanovených časoch, nepretržite 
alebo pravidelne uskutočňované 

✤ Systematické = vyskytujúce sa podľa systému, vopred naplánované, organizované alebo metodické, uskutočňované ako súčasť všeobecného plánu získavania 
údajov, vykonávajúce sa ako súčasť stratégie

Príklady: 

✤ spravovanie telekomunikačnej siete 

✤ poskytovanie telekomunikačných služieb 

✤ cielené zasielanie emailov (email retargeting) 

✤ profilovanie a bodovanie na účely posúdenia rizík (napr. na účely úverového bodovania, určenia výšky poistného, predchádzania podvodom, 
odhaľovania prania špinavých peňazí) 

✤ sledovanie polohy napr. prostredníctvom mobilných aplikácií 

✤ vernostné programy 

✤ cielená (behaviorálna) reklama 

✤ monitorovanie fyzickej pohody, zdravotnej spôsobilosti a údajov týkajúcich sa zdravia zariadeniami pripevnenými na telo 

✤ bezpečnostné kamerové systémy 

✤ prepojené zariadenia – napr. inteligentné meracie prístroje (smart metre), smart autá, inteligentná domácnosť, atď.  

Chcete vedieť viac? Recitál 24, WP 29



Čo sú to osobné údaje osobitnej 
kategórie?

Osobné údaje, ktoré odhaľujú: 

✤ rasový alebo etnický pôvod 

✤ politické názory 

✤ náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách 

✤ genetické údaje 

✤ biometrické údaje slúžiace sa identifikáciu fyzickej osoby 

✤ údaje týkajúce sa zdravia 

✤ údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby



Tak ako? Potrebujete menovať zodpovednú osobu?

Objednajte si analýzu spracúvateľských operácií a potom sa 
rozhodnite alebo si priamo objednajte službu zodpovednej osoby. 



Prínos 
zodpovednej osoby

✤ jej menovanie pomáha zabezpečiť súlad s 
pravidlami ochrany osobných údajov a pre 
podnikateľov predstavuje konkurenčnú výhodu 

✤ pomáha zabezpečiť súlad spravidlami ochrany 
osobných údajov implementáciou nástrojov pre 
zodpovedné spracúvanie (ako napr. 
zabezpečením alebo vykonaním posúdenia 
vplyvov alebo auditov) 

✤ zodpovedné osoby vystupujú ako prostredníci 
medzi dôležitými zainteresovanými stranami 
(dozornými orgánmi, dotknutými osobami a 
obchodnými oddeleniami spoločností)



Povinnosti zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba má kľúčovú úlohu pri: 

✤ vytvorení firemnej kultúry nastavenej na ochranu osobných údajov 

✤ pomáha implementovať zásadné inštitúty nariadenia 

✤ zásady spracúvania osobných údajov 

✤ práva dotknutých osôb 

✤ špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov 

✤ záznamy o spracovateľských činnostiach 

✤ bezpečnosť spracúvania 

✤ oznámenie porušenie ochrany osobných údajov dozornému orgánu a dotknutej osobe



Aké sú vaše záväzky plynúce z 
menovania zodpovednej osoby?



Zapojenie zodpovednej osoby

“Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečia, aby bola zodpovedná osoba riadnym spôsobom a včas zapojená do 
všetkých záležitostí, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov.” 

(Článok 38 Nariadenia )

✤ Následne by mala organizácia zabezpečiť napríklad, aby:

✤ bola zodpovedná osoba pravidelne pozývaná na stretnutia najvyššieho a stredného manažmentu 

✤ jej prítomnosť sa odporúča v prípadoch, že sa prijímajú rozhodnutia, ktoré majú dopad na ochranu osobných údajov 

✤ všetky dôležité informácie by sa mali byť včas poskytnúť zodpovednej osobe, aby mohla poskytnúť náležité poradenstvo 

✤ stanovisku zodpovednej osoby sa musí prikladať patričná váha, skupina WP29 v prípade nesúhlasu odporúča ako správny postup, aby sa 
zaznamenalo, prečo sa nepostupovalo podľa stanoviska/rady zodpovednej osoby

✤ v prípade porušenia ochrany osobných údajov alebo iného incidentu sa musí bezodkladne konzultovať so zodpovednou osobou



Poskytnutie zdrojov 

“Organizácia musí podporiť zodpovednú osobu poskytnutím zdrojov potrebných na plnenie týchto úloh a 
poskytnutím prístupu k osobným údajom a spracovateľským operáciám, ako aj zdroje na udržiavanie jej odborných 

znalostí“.  

Článok 38 ods. 2  

Zvlášť by sa mali zohľadniť tieto body:

✤ aktívna podpora funkcie zodpovednej osoby zo strany najvyššieho vedenia (napr. na úrovni predstavenstva) 

✤ poskytnutie dostatočného času pre zodpovednú osobu na plnenie jej úloh 

✤ náležitá podpora v zmysle finančných zdrojov, infraštruktúry (priestorov, zariadení, vybavenia) a personálu, tam, kde je to vhodné

✤ oficiálne oznámenie určenia zodpovednej osoby všetkým zamestnancom, aby sa zabezpečilo povedomie o jej existencii a funkcii

✤ prístup k ďalším službám v organizácii v nevyhnutnom rozsahu, ako napr. ľudské zdroje, IT, bezpečnosť atď., tak aby zodpovedná osoba od nich 
získala náležitú podporu, vstupy a informácie 

✤ sústavné vzdelávanie. Zodpovedné osoby majú mať príležitosť aktualizovať svoje znalosti vo vzťahu k vývoju v oblasti ochrany osobných údajov. 
Tento cieľ by mal byť stanovený preto, aby sa neustále zvyšovala úroveň znalostí zodpovedných osôb, a teda by mali byť povzbudzované k tomu, 
aby sa zúčastňovali tréningových kurzov na tému ochrany osobných údajov a ďalších foriem profesionálneho vývoja, ako je účasť na fórach 
týkajúcich sa súkromia, workshopoch, atď. 

✤ v závislosti od veľkosti a štruktúry organizácie môže byť potrebné vytvoriť zodpovednej osobe tím (zodpovedná osoba a jej vyhradení 
zamestnanci – personál)



Garancia autonómnosti

Od prevádzkovateľov/sprostredkovateľov sa predovšetkým očakáva, že zabezpečia, aby zodpovedná osoba „v súvislosti s plnením jej 
úloh nedostávala žiadne pokyny“.  

(Článok 38 ods. 3) 

Zodpovedné osoby, „či už sú alebo nie sú zamestnancami prevádzkovateľa, by mali mať možnosť vykonávať svoje povinnosti a 
úlohy nezávisle.“  

(Recitál 99) 

To znamená, že: 
✤ zodpovedným osobám nesmie určovať, ako postupovať pri riešení veci, napr. aký výsledok sa má dosiahnuť 
✤ ako prešetrovať sťažnosť alebo či vec konzultovať s dozorným orgánom 
✤ nesmie sa im nariadiť, aké stanovisko by mali zaujať v otázke týkajúcej sa právnej úpravy ochrany osobných údajov, napr. 

určitý výklad právnej normy  

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ: 
✤ Je naďalej zodpovedný za súlad s právnymi normami na ochranu osobných údajov a tiež musí vedieť tento súlad preukázať 
✤ Ak prijme rozhodnutie, ktoré je nekompatibilné s nariadením a stanoviskom zodpovednej osoby, zodpovednej osobe by mala 

poskytnúť možnosť ozrejmiť svoje nesúhlasné stanovisko pred tými, ktorí tieto rozhodnutia prijímajú



Odvolanie a postihy za výkon úloh

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zodpovedné osoby „nesmú odvolať alebo postihovať za výkon /ich/ úloh“. 

(Článok 38 ods. 3) 

Postihy sú zakázané, ak:  

✤ zodpovedná osoba je toho názoru, že určité spracovanie pravdepodobne povedie k vysokému riziku a odporučí 
prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby vykonal posúdenie vplyvu, avšak prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
stýmto hodnotením zodpovednej osoby nesúhlasí. Tu nemožno odvolať zodpovednú osobu zato, že poskytla takéto 
poradenstvo. 

Zodpovednú osobu však možno stále odvolať na základe rozhodnutia vedenia a za predpokladu, že: 

✤ rovnako by sa tak postupovalo aj pri iných zamestnancoch alebo zmluvných partneroch  

✤ za podmienok stanovených platným vnútroštátnym zmluvným, pracovným alebo trestným právom z iných dôvodov než za 
výkon úloh zodpovednej osoby (napríklad vprípade krádeže, fyzického, psychického alebo sexuálneho obťažovania alebo 
podobne závažného pochybenia). 

Čím viac má zmluva so zodpovednou osobou trvalý charakter, o to viac garancií sa poskytuje pred jej odvolaním a je o to viac 
pravdepodobné, že bude môcť postupovať nezávisle.  

WP29 



Konflikt záujmov

Zodpovedné osoby môžu „plniť iné úlohy a povinnosti“, ak organizácia zabezpečí, že „žiadna z takýchto úloh alebo 
povinností neviedla ku konfliktu záujmov“.  

Článok 38 ods. 6 

Odporúčaný postup:

✤ určiť pozície, ktoré by mohli byť nekompatibilné s funkciou zodpovednej osoby 

✤ nastaviť vnútroorganizačné pravidlá tak, aby sa predišlo konfliktom záujmov 

✤ pracovať so všeobecnejším vysvetlením konfliktov záujmov 

✤ preukázať, že ich zodpovedná osoba nemá žiaden konflikt záujmov, pokiaľ ide o jej  funkciu zodpovednej osoby v rámci zvyšovania povedomia o 
tejto požiadavke na zodpovednú osobu 

✤ zapracovať záruky do vnútroorganizačných pravidiel a zabezpečiť, že informácia o uvoľnenej pozícii zodpovednej osoby alebo zmluva o 

✤ poskytovaní služieb je natoľko presná a detailná, že nedôjde ku konfliktu záujmov. Tu by sme mali mať na pamäti, že konflikty záujmov môžu 
mať viacero podôb v závislosti od toho, či je zodpovedná osoba prijímaná interným alebo externým výberovým procesom.  



Pozície s potenciálom konfliktu záujmov:

konateľ, výkonný riaditeľ, hlavný prevádzkový riaditeľ, finančný 
riaditeľ, hlavný lekár, vedúci marketingového oddelenia, vedúci 
ľudských zdrojov, alebo vedúci IT oddelenia, ale tiež ďalšie nižšie 

pozície v organizácii spoločnosti, ak tieto pozície alebo úlohy, ktoré 
súvisia s vymedzením účelov a prostriedkov spracúvania 



Zodpovedná osoba (DPO) 3x inak

Menovaná povinne zo 
zákona (čl. 38)

Dobrovoľne 
menovaná

Odborný poradca
“Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ zabezpečia, aby bola 
zodpovedná osoba riadnym spôsobom a včas zapojená do 

všetkých záležitostí, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov.” 

Keď spoločnosť poverí zodpovednú 
osobu dobrovoľne, na jej určenie, 

postavenie a úlohy sa budú vzťahovať 
rovnaké požiadavky článku 37 až 39, 

ako keby bolo jej určenie povinné, a to 
vrátane oznámenia zodpovednej osoby 

dozornému orgánu. 

Nie je v pozícii zodpovednej osoby, 
nevzťahujú su na ňu požiadavky a povinnosti 

ako sú stanovené v čl. 37 - 39 Nariadenia

Ods. 2 “Organizácia musí podporiť zodpovednú osobu 
poskytnutím zdrojov potrebných na plnenie týchto úloh a 

poskytnutím prístupu k osobným údajom a spracovateľským 
operáciám, ako aj zdroje na udržiavanie jej odborných znalostí“.

Môže byť zamestnanec alebo externý 
konzultant poverený úlohami, ktoré sa týkajú 

ochrany osobných údajov.

Ods. 3: Od prevádzkovateľov/ sprostredkovateľov sa 
predovšetkým očakáva, že zabezpečia, aby zodpovedná osoba „v 

súvislosti s plnením jej úloh nedostávala žiadne 
pokyny.Zodpovedné osoby, „či už sú alebo nie sú 

zamestnancami prevádzkovateľa, by mali mať možnosť 
vykonávať svoje povinnosti a úlohy nezávisle.“  

Zabezpečiť jasné definovanie titulu, statusu, 
pozície a úloh.

Ods. 3: Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ zodpovedné 
osoby „nesmú odvolať alebo postihovať za výkon /ich/ úloh“.

Jasné odlíšenie od zodpovednej osoby, 
nesmú si ju zamestnanci prevádzkovateľa, 

ani jeho obchodní partneri zamieňať s DPO.
Ods. 6: Zodpovedné osoby môžu „plniť iné úlohy a povinnosti“, 

ak organizácia zabezpečí, že „žiadna z takýchto úloh alebo 
povinností neviedla ku konfliktu záujmov“. 



Zodpovedné osoby

Nie sú osobne zodpovedné v prípade výskytu nesúladu s Nariadením. 
Nariadenie jasne stanovuje, že prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ 
má zabezpečiť súlad a má byť schopný preukázať, že spracúvanie sa 
realizuje v súlade s ustanoveniami nariadenia (článok 24 ods. 1). Za 

súlad v oblasti ochrany osobných údajov je zodpovedný 
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ.



Ako vybrať 
zodpovednú osobu?

✤ Úroveň odborných znalostí 
(Recitál 99)

✤ Odborné kvality (Článok 39 
ods. 5)

✤ Schopnosť plniť úlohy 
dotknutej osoby



Odborné kvality zodpovednej osoby

Úroveň odborných znalostí:  

✤ nie je presne vymedzená 

✤ mala by zodpovedať citlivosti spracúvaných údajov, zložitosti a množstvu údajov, ktoré organizácia spracúva

Odborné kvality: 

✤ odborné znalosti v oblasti vnútroštátneho aj európskeho práva o ochrane osobných údajov a jeho praktickej aplikácie apodrobnú znalosť nariadeni 

✤ znalosť sféry podnikania spoločnosti a organizácie spoločnosti prevádzkovateľa 

✤ dostatočné porozumenie realizovaným spracovateľským operáciám, ako aj informačným systémom apožiadavkám prevádzkovateľa na bezpečnosť 
údajov a ochranu osobných údajov

Schopnosť plniť úlohy zodpovednej osoby:  

✤ osobnostné kvality zodpovednej osoby, vrátane integrity a profesionálnej etiky 

✤ jej vedomosti 

✤ jej pozíciu v rámci organizácie 

✤ hlavným záujmom zodpovednej osoby by mal byť súlad s nariadením



Zmluva o poskytovaní služieb

Dôležité: 

✤ aby všetci členovia spoločnosti, ktorá vykonáva funkciu zodpovednej osoby spĺňali požiadavky stanovené v oddiele 
4 nariadenia (napr. je dôležité, aby u nikoho nevznikol konflikt záujmov) 

✤ aby bol každý z nich chránený v zmysle ustanovení nariadenia (napr. pred neplatným ukončením zmluvy o 
poskytovaní služieb zodpovednej osoby, ale tiež pred neplatným odvolaním hociktorého člena spoločnosti, ktorá 
vykonáva úlohy zodpovednej osoby) 

✤ aby sa určila jedna osoba, ktorá je hlavnou kontaktnou osobou a osobou, ktorá je zodpovedná za každého klienta 

✤ Zodpovedná osoba je viazaná povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií alebo mlčanlivosť v súvislosti s 
výkonom svojej funkcie v súlade s právom Únie alebo členského štátu (článok 38 ods. 5). To však neznamená, že 
zodpovedná osoba nesmie kontaktovať alebo požiadať o radu dozorný orgán. 



Dostupnosť zodpovednej osoby

✤ Kontaktné miesto vo vzťahu k dotknutým osobám, dozorným orgánom, interne v rámci spoločnosti 

✤ Osobne 

✤ Asistenčná linka 

✤ Iné zabezpečené kanály 

✤ Kontaktné údaje zodpovednej osoby musia byť dostupné vsúlade s požiadavkami nariadenia

✤ Zodpovedná osoba musí byť schopná reálne komunikovať s dotknutými osobami a spolupracovať s dotknutými 
dozornými orgánmi. 



Kontakty 
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